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بتدائي ثالثالصف ال   ا
  لغة عربية

  األول الدراسيالفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سمير بيومي/  إعداد
 ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/ت
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   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١( 

  )    (          ل شھر                          یجمع عمال النظافة القمامة مرة ك -١
  )          (القمامة سبب فى انتشار األمراض و األوبئة                            -٢
  (          )قالت بسمة نوفر صنادیق القمامة                                         -٣
  (          )الناس یلقون القمامة فى األماكن المزروعة                            -٤
  )       (   بعد أیام قلیلة أصبح المكان نظیفا جمیال                                 -٥
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )الحیوانات   –التبرعات   –القمامة  ( الحظ باسم العمال یجمعون                           -١
   )نوفر –نغلق  –نحطم  (    صنادیق القمامة          ..... ......قالت بسمة  -٢
  )الكراسات  –األشجار  –الصنادیق  (              .....            ..تعاون الجمیع لشراء   -٣
  )الوالدین  –األقارب  –األصدقاء (  مشكلة  على               عرض باسم و بسمة ال -٤
  )  األشجار   –الطیور  –األزھار (                           علقوا الفتة كتبوا علیھا حى -٥
  
   ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 
  مع أھل الحي  .................اجتمعت  -٢   مألت المكان              ... ......العودة تكون  أثناء -١
  ............................قالت بسمة نوفر   -٤   ..........                    ........اجتمعت األسرة فى  -٣
  .......................عمال النظافة یجمعون   -٦      جمیال                    .............. أصبح المكان  -٥
  ..............التالمیذ یحیون  -٨ .............             تشار تراكم القمامة سبب فى ان -٧
  .............یؤذى ............. ھى منظر  - ١٠    .        لناس ترشد ا............... قال باسم نضع   -٩
  یذھب باسم و بسمة إلى المدرسة كل صباح ، و فى الطریق یالحظان عمال النظافة یجمعون "   ) ٤( 

  "أثناء العودة تكون القمامة قد مألت المكان مرة أخرى 

  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ (  
  ]یراقبان  –یسمعان  –یذھبان [       )               یالحظان( مرادف  -١
  ]معمل  –عامل  –عمیل )                       [ عمال (    مفرد  -٢
  ]الرجوع   –الجلوس  –السفر [    )                   العودة ( مضاد    -٣
  .............................................................ماذا یالحظ باسم و بسمة كل صباح ؟) ب ( 
  ..........................................................النظافة ؟عمال  یقوم بھ الذيما العمل ) ج (  

  ..............كلمة بھا حرف مشدد  - ٣.... ..........باأللفكلمة بھا مد  - ٢.... .......فعل  - ١) د ( 
=========================================================  

   

  الوحدة
 األولى
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   :الى مقاطع صوتیة حلل الكلمات التالیة)  ٥( 
  
:  ......./ ........ / نضع) ب (       ............../ ......./ ......../ ......../ ...  :المشكلة) أ ( 

.........  
  
  :....../ .........../ ....... / .......      تعاون ) ج ( 
 
   بین نوع التنوین فى الكلمات التالیة)  ٣( 
ا  - ٢........        ............قرد ٌ   -١ ً   ......................قریة ٍ  - ٣...................    مفتاحـ
  .....................مدیر ٌ  - ٦.....................   سائًقا   - ٥...................         جمل ٍ  -٤
  أكمل الجدول كالمثال )  ٩(  

  
  الكسرتنوین ب  تنوین بالفتح  تنوین بالضم  الكلمة

ا  قلم ٌ   قلم ً   قلم ٍ   قلمـ

        كتاب

        شجرة

   اقرأ الفقرة ثم أجب

 یجمعون النظافة عمال یالحظان الطریق وفى صباح كل المدرسة الى وبسمة باسم یذھب
 المساء فى األسرة اجتمعت أخرى مرة المكان مألت قد القمامة تكون العودة وأثناء القمامة

  لوالدینا على المشكلة وبسمة باسم وعرض

  : أجب / أ 

  متى یذھب باسم وبسمة إلى المدرسة ؟....................................................  

  ماذا الحظ الصغیران ؟......................................................................  

  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................شمسیة"كلمة بھا ال ........      ..............كلمة بھا مدّ باأللف 
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  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  

    :اآلتیة العبارات أمام) ×  (     عالمة أو    )√    (عالمة ضع

o واألوبئة     األمراض انتشار یسبب القمامة تراكم     (        )       

o مة                     القما صنادیق نوفر:  باسم قال(        )             

o القمامة صنادیق في القمامة وضع یجب             (        )       

  اقرأ الفقرة ثم أجب 

وفى الیوم التالي اجتمعت األسرة مع أھل الحى وتعاون الجمیع لشراء األشجار والنخل 
ًا جمیال  فرح أھل الحى بجمال المكان وعلقوا الفتة لزراعتھا  وبعد أیام قلیلة أصبح المكان نظیف

  "حى األشجار" كتبوا علیھا 

  : أجب / أ 

  متى اجتمعت األسرة مع أھل الحّى ؟....................................................  

  فى أى شئ تعاون الجمیع ؟................................................................ 

 یذھب
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 المدرسة
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  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥  
 

  علق أھل الحّى ؟ ماذا......................................................................  

  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 

  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  

  :ریطة المفردات أكمل خ
  
  
  
  
  
  
  

  الحرف الممدود  حرف المد  الكلمة

  ....................  ...............  حقول

  
  : أكمل خریطة المفردات 

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 الحى

 قبیح
 

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

الجملة  
......................................

 جمیال
 

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  الجملة
......................................
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  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )شجرة ( ھات ثالثة جموع مختلفة لكلمة 
...................................................      ..............................       ...........  

  أكمل عائلة الكلمة 
  ............................. )، : ( ............................. طالع 

  
  أكمل األشكال التالیة

  
  
  
  
  
  

  :تخیر الصواب مما بین القوسین 
  عن  –من  –على { النحل                ...... .......نأخذ العسل {  
  على  –إلى  –فى { الحجرة               ......... جلست األسرة {  
  من  –فى  –عن { المدرسة            ............... عاد التلمیذ{  
  إلى  –من  –فى { المتجر               ............... ذھب باسم{  
  من  –فى  –إلى { الجیزة                ..... ....تقع األھرامات {  

   -:اختر حروف الجر المناسبة مما بین القوسین ، وضعھا مكان النقط 
  )إلــى  –مـن  –فــى ( 

  الصیف ............. نذھب إلى اإلسكندریة  
  عمى مساًء ........................... ذھبت  
  للبن ا......................... نصنع الجبن  

   تخیر المعنى الصحیح لما تحتھ خطّ 
 رجع  –زار  –ذھب { الجمیع مسرورین          عاد {  

 رجع  –زار  –ذھب { األب صدیقھ المریض     عاد { 

 القمامة

 ترشد
 

 معناھا
.........................

 مضادھا
.........................

 نوعھا
.........................

  لةالجم
......................................

 عمال
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   :أكمل مكان النقط بالحرف المناسب / 
  }إلى  –فى  –من { المدرسة صباًحا    ................ ذھب التالمیذ / أ 

  }إلى  –من  –فى { باطن األرض       ..........  نستخرج البترول/ ب
 } من  –فى  –إلى { الجو                  ............... تطیر الطیور / جـ
  

   اقرأ الجمل اآلتیة ومیّز االسم من الفعل من الحرف
  الحرف  الفعل  االسم  الجملة

وضع التلمیذ الكتاب فى 
  الحقیبة

      

        اكتب بخط جمیل
        ود العلمرفع الجن

زرع األھالى الحّى 
  باألشجار

      

        سافرت وأخى
بسمة تحب المعالم 

  السیاحیة
      

  
  
  
  : اقرأ ثم أجب  –
ً فقد یطول اللیل لعشرین "   في بالٍد بعیدة ٍ في أقصى الشماِل  ، یعیش الناس ھناك حیاةً عجیبة

ً ، وذلك في فصل ال ً ، ویكون النھار أربع ساعات تقریبا ویتبدل الحال في فصل الصیف . شتاءساعة
 َّ ، بل  القاسیة ظروفھمفلم یتكاسلوا ، بحجة . موا وقت عملھم اس قد تعودوا على ذلك ، وقسَّ لكن الن
  " . ناجحینموا وصاروا ، حتى تقدَّ  واجتھدوا عملوا 

  :المناسب  مكانھافي  اآلتیةضع كل كلمة من الكلمات –أ 
  )الشمال – اللیل – الصیف( 

  ...............................................................في أقصى تقع ھذه البالد العجیبة - ١
  
  ........................................................البالد في فصل ھذهفي  النھار یطول -٢
  اطئة أمام العبارة الخ)  ×(   وعالمة الصحیحةالعبارة  أمام) √  (ضع عالمة  -ب
                     )        (   حبیبة) :  عجیبة( معنى كلمة  -١
  )       (         بالد ) : بلد ( جمع كلمة  -٢
  ..ما سبب نجاح الناس في ھذه البالد ؟: أجب على السؤال التالي  -  ج
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   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √(  ضع عالمة)  ١( 
  (         )     فضلة فى التلیفزیون         كان باسم یطالع قصتھ الم - ١
  (          )        إلى مالبس و أحذیة        بعض الزمالء محتاجون  - ٢
  )   (           المدرسة              عرض األصدقاء الفكرة على مدیر - ٣
  (          )                        خصص المدیر غرفة واسعة للمعرض - ٤
  (          ) رض فى مجلة المدرسة    طلب المدیر اإلعالن عن المع  - ٥
  :ـ اختر الصواب مما بین القوسین )  ٢( 
  )النافذة   –المدفأة   –التلفاز  (                      ...............تجمعت األسرة حول  - ١
  ) مجلة –قصة  –كتاب   (         .                .................كان باسم یطالع  - ٢
  )مالبس و أحذیة   –أطعمة  –أموال  (    .......              إلى    بعض الزمالء محتاجون - ٣
  )یة عال –مناسبة  –بسیطة (   عرض األشیاء بأسعار        اتفق األصدقاء على - ٤
  )  المدیر    –الجد  –المعلم (   لیساعدھم              . ........ذھب األصدقاء إلى  - ٥
  
  : ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 
  المفضلة   ............. كان باسم یطالع  - ٢     ...............             .تجمعت األسرة حول - ١
  ............................قالت بسمة نوفر   - ٤                  ............... ...فى لیلة من لیال   - ٣
  ...............عرض األصدقاء األشیاء بأسعار    - ٦    .............      اجون إلى بعض الزمالء محت - ٥
  بالفكرة .............. أعجب     - ٨    .............             وافق الجمیع على ھذه  - ٧
  ...........خصص المدیر غرفة واسعة للـ - ١٠ .    الصباح ......لمعرض فى أعلن باسم عن ا  - ٩
  
   :حلل الكلمات التالیة الى مقاطع صوتیة)  ٤(
  ......./ ........ / .........واسعة  ) ب ......../ .........../ ......./ ........           ( المعرض  ) أ ( 
  
  ....../......../........أعجب  ) د ..../ .........../ .......                     ( ......یحتاج ) ج ( 
   

   :فى الكلمات التالیة) مفتوحة  –مربوطة ( بین نوع التاء)  ٥( 
  ......................بیٍت  - ٣...................    غرفة  - ٢....................                        صوتٌ    - ١
  .....................بنت ٌ  - ٦.....................     مدرسة   - ٥...................                         مدفأة  - ٤
  .................ورقة  - ٩......................        توت  - ٨...................                         موت  - ٧
    تلف فى المجموعات التالیةمیز المخ)  ٦( 
  الجمعة  - طائرة  –األربعاء  –السبت ) ب ( قصة                              –غرفة  - مجلة    - كتاب )  أ ( 
  

  الوحدة
 األولى
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فھد  –بلبل  –أسد  –فیل ) د  (  صیف                          - خریف  –مھندس  –شتاء ) ج ( 
  اقرأ الفقرة ثم أجب 

 على المفضلة مجلتھ یطالع باسم وكان. المدفأة حول األسرة تجمعت.. الشتاء لیالى من لیلة فى
 منھ وطلبت بھا فرحبت األسرة على الفكرة باسم عرض. انتباھھ ائعةر فكرة فجذبت  .االلكترونى موقعھا

  الصباح فى زمالئھ على عرضھا
  : أجب / أ 
  متى تجمعت األسرة ؟ وأین ؟.............................................................  
  ماذا كان یفعل باسم ؟...................................................................... 
  ماذا جذب انتباه باسم ؟...................................................................  
  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ باأللف 
  

  كلمات المناسبة أكمل شبكة المفردات بال
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : اآلتیة تالعبارا أمام) ×  (     عالمة أو    )√    (عالمة ضع
o                  تجمعت أسرة باسم فى لیلة من لیالى الصیف     (        )       
o                       طالع باسم مجلتھ المفضلة على االنترنت(        )             
o                                     رفضت أسرة باسم  فكرتھ   (        )     

  
  
   

  

 تجمعت
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 مجلة
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  رة ثم أجب اقرأ الفق
 من تحمیھم وأحذیة مالبس إلى محتاجون زمالئنا بعض:   وقال زمالئھ على الفكرة باسم عرض

   .وأقالم كراسات الى محتاجون زمالء وھناك:  نبیل قال  .والمطر البرد
 فى نضعھا ثم الزمالء إلیھا یحتاج التى األشیاء نجمع:  باسم قال ؟ الفكرة لتنفیذ نفعل وماذا:  بسمة قالت

 للمدرسة معرض
  
  : أجب / أ 
  ماذا عرض باسم على زمالئھ ؟..................................................................  
  ماذا قال نبیـــل كما جاء بالفقرة ؟................................................................ 
  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      دّ بالیاء كلمة بھا م
  
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )فـ  –و  –ثم : ( أكمل بحرف عطف مناسب مما بین القوسین / د 

  الالعبون ................. دخل الحكم أرض الملعب.  
  المعلم ...................... دخل التالمیذ الفصل.  
  أكلت أختى برتقالة  ........................أكل أبى موزة.  

  
  
  

 تحمى
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 معرض



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ١١  
 

  اقرأ الفقرة ثم أجب 
   .الفكرة ھذه على الجمیع وافق. مناسبة بأسعار األشیاء ھذه ونعرض:  بسمة قالت
 لیساعدنا المدرسة مدیر على الفكرة نعرض:  باسم قال ؟ للمعرض نعد وكیف:  محمود قال

 المعرض موعد عن اإلعالن سمبا من طلب ثم للمعرض واسعة غرفة لھم وخصص بالفكرة المدیر اعجب
   .الصباح طابور فى

 فى نضعھا ثم الزمالء إلیھا یحتاج التى األشیاء نجمع:  باسم قال ؟ الفكرة لتنفیذ نفعل وماذا:  بسمة قالت
 للمدرسة معرض

  
  : أجب / أ 
  لماذا عرض الزمالء فكرتھم على مدیر المدرسة ؟............................................  
  ماذا طلب المدیر من باسم ؟................................................................ 
  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالواو 
  
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 یساعد
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

ا نوعھ
.........................

الجملة  
......................................

 غرفة
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  : أكمل خریطة المفردات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أكمل األشكال التالیة
  
  
  
  

    
  
  
  
ـعرض  (  َ ـعـِرض   - مــ ُ    ضع كل كلمة من الكلمتین فى جملة توضح معناھا) مــ

.......................................................  
.......................................................  

  : (  ............................................. )  )قرأنا : (  أكمل مفتاح السیاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًا بالدرس     :أكمل الجداول اآلتیة مستعینـ
  التنوین  مدّ بالیاء  مدّ بالواو  مدّ باأللف  "شمسیة"ال   "قمریة"ال 
            
            
  
  

 مجلة

 المفضلة 

معناھا 
........................... 

مضادھا 
........................... 

نوعھا  
........................... 

الجملة  
..........................................

 وافق

معناھا 
........................... 

مضادھا 
........................... 

نوعھا  
........................... 

الجملة  
..........................................

 معرض
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   حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطعھا الصوتیة
            األشیاء

            االلكترونى
            معرض
            المدیر

  
  :اقرأ الجمل اآلتیة واكتب نوع األسلوب مكان النقط 

  نوع األسلوب  الجملة
    انتبھ إلشارات المرور

ا ً     ال تعبر الطریق مسرعـ
    ھل تحب وطنك ؟

    !ما أجمل آثار مصر 
    ارحم الحیوان الضعیف

  
ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )فـ  –و  –ثم : ( أكمل بحرف عطف مناسب مما بین القوسین / 
  الالعبون ................. دخل الحكم أرض الملعب.  
 المعلم ...................... ل دخل التالمیذ الفص.  
  أكلت أختى برتقالة ........................ أكل أبى موزة.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :التالیة الى مقاطع صوتیةحلل الكلمات   ٤(

  
  ......./ ........ / .........واسعة  ) ب ......../ .........../ ......./ ........           ( المعرض  ) أ ( 
  
  ....../......../........أعجب  ) د ........../ .........../ .......                     ( یحتاج ) ج ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   :فى الكلمات التالیة) مفتوحة  –مربوطة ( بین نوع التاء)  ٥( 
  
  ......................بیٍت  - ٣......    .............غرفة  - ٢        ...................صوتٌ    - ١
  

  حركة التضعیف  الحرف المضعف  الكلمة 
      ّشتاءال

      الّصباح
      الّزمالء
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  .....................  مدرسة   - ٥...................                         مدفأة  - ٤
  .....................بنت ٌ  - ٦   
  
  .................قة ور - ٩......................        توت  - ٨...................                         موت  - ٧
  
  
  
  :اقرأ ثم أجب  –
 فالفالح بالحب والعطاء و اإلخالص ، ملیئة فیھ والحیاة،  جمیلالمصري  الریف"  

 ویساعد،  هللا من ، والعطاء عینیھبجد ونشاط وسط الحقول واألمل أمام   یعملالمصري 
 بطبیعتھالمصري  فیالر أحلى دون انتظار لشكر أو جزاء فما ھجاره إذا احتاج لمساعدت

  " ! .وأھلھ الطیبین الجمیلة
  
  أمام العبارة الخاطئة )  ×(   وعالمة الصحیحةالعبارة  أمام) √  (ضع عالمة  -أ 
  
  )          (   بالحب ملیئة فیھ والحیاة جمیلالمصري  الریف - ١
  
  )          (لمساعدتھ         یحتاجالفالح من  ال یساعد -  ٢  
  

  :القوسین بینمما  الصحیحةلمة الك تخیر –ب 
  
  ) المفلحون –الفالحون  –الفالحون ( ................................................) الفالح ( جمع كلمة  -  ١
  
  ) كسل –نوم  –راحة ( ......................................................) نشاط ( مضاد كلمة  -  ٢
  
  ؟ أین یعیش الفالح : التالي أجب على السؤال  -  ج
  

..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  

  
..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  
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  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ١٥  
 

  
  
  
  
  
   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١( 

  )       (                     تشرق شمس العرب فى السماء  -١
  (          )                             رحب الشاعر بمدرستھ  -٢
  (          )                 اللغة العربیة أحلى اللغات           -٣
  (          )لشاعر قرأ عن حضارة العرب فى الكتب        ا -٤
  (          )               عمر             دالنص للشاعر أحم  -٥
  
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )سلیمان العبسى    –   إبراھیمحافظ  –أحمد عمر   (               ....      ........ھو قائل النص  -١
   )الرسم  –حب اللعب   –حب الوطن    (    ..................    یتعلم التلمیذ فى صفھ -٢
  )مدرستھ  –أقاربھ  –أصدقائھ   ( ............           ....یرحب الشاعر بـ     -٣
  )أحلى لغة   –النشید   –القصة  (          ................                ھیا نقرأ -٤
   :ةأكمل العبارات اآلتی ) ٣( 

َا  ِى...............                    ................... َھذ   كُتُب
  ...................َشْمُس    ............                ْشِرُق ت

َْھال    ......................َیا ............... َ                    أ
َى                     ............... ُ  َھیَّا  َْحل   ............. ٍأ

ََھا                  .................  ََھا.............. َمع   َمع
  
   :حلل الكلمات التالیة إلى مقاطع صوتیة)  ٤(  

  ............./ ........ / ...نقرأ  ) ب .............../ ...............                    (   صفى ) أ ( 
  ....../......../........الفصحى  ) د ................/ ...............                    ( شمس ) ج ( 
  
   :فى الكلمات  التالیة )  القمریة  –الشمسیة ( میز الالم )  ٥( 
  ...................... ماء ال) ج .............           ( العرب) ب ............                ( الصف )  أ ( 
  .................. الحرب )و ............            ( السماء ) ھـ ...............                ( الفجر) د ( 
  

  
  
  
  

  الوحدة
 األولى
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  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ١٦  
 

ِّى                    َھــــِذى كتبي               ) ٦(  ا َصف َ   َھذ
  بِ تُْشِرُق فِْیَھا                  َشْمُس اْلعَرَ 

  تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ ( 
  ]قمر العرب   –حضارة العرب   –نھار العرب   )                          [ شمس العرب (  -١
  ]شموس   –أشامس  –مشامس )                       [ شمس  ( جمع        -٢
  ]تظلم    –تغرب   –ترحل )                       [ تشرق  ( مضاد     -٣
  ..........................................................................ماذا  نجد فى الكتب   ؟) ب ( 
  ......................اسم إشارة  - ٣ ............ الم قمریة  - ٢...............     فعل  -١) ج (  

  
 اإلمـــالء

.........................:...........................................................................................
.....................................................................................................................  

  
  :اقرأ ثم أكمل كما حفظت من النشید / أ 

ّى  –مدرستى  –مس ش –أھال    تشرق –صف
 

  ھــذى كتــبـى ...............                     ھذا 
  العرب............ فیھا                    .............. 

  ................یا ..............                       أھال 
  : أجب / ب 

  ؟ " شمس العرب " ماذا یقصد الشاعر بـ.....................................................  

  ماذا یقول الشاعر لیرحب بمدرستھ ؟.......................................................... 

  : استخرج من الفقرة / جـ 

  ." ........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  

 كتــب
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  :أكمل خریطة المفردات 

  
  
  

  

  

  اقرأ ثم أجب 

ا نقرأ               أحلى لغة  ّ   ھیــ
  نكبر معھا             نحلو معھا 
  !لغتى الفصحى        ما أروعھا 

  
  إالم دعا الشاعر فى البیت األول  ؟....................................................  

  ما اسم ھذا النشید الذى منھ األبیات السابقة  ؟.............................................. 

  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 

  بالكلمات المناسبة أكمل شبكة المفردات 
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  .............................ا أھال أھال ی:  أكمل/ د 

 تشرق
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 أروع
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 لغة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 
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   أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 تشرق
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 كتبى

 صفى

 ھذى

 أحلى
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................
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 :اقرأ الجمل اآلتیة وامأل الجدول 

  الخیال  الحقیقة  الجملة
      جنة هللا فى األرضمصر 

      تشرق شمس العرب فى الكتب
      السماء تمطر
      السحب تبكى
      الریاح شدیدة

      النیل یتألم من التلوث
      القمامة تمأل الشوارع

  

   :أكمل بالمطلوب أمام كل جملة مما یأتى  

  حرف جر مناسب ( المطبخ                     ................. دخلت أمى ( 

 الم شمسیة " كلمة بھا ..........................                     ( تح أخى ف ( " 

  الم قمریة " كلمة بھا ( السماء لیال                 ............... یضىء ( " 

  حرف عطف مناسب ( الفیل یعیشان فى الغابة          ........... األسد (  

   :قط مما بین القوسین ضع حرف الجر المناسب مكان الن
  )فى  -من  –إلى  –عن ( 

  اإلسكندریة ............... سافرت مع أسرتى .  

  الزھریة ..................... وضعت األزھار .  

  قول الحق .............................. ال أحید.  

  .النخلة ............................... نأخذ البلح 
  
  
  
  
  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٠  
 

  
  
  
  

 وفیھا وواسعة نظیفة شوارعھا، تقع جنوب مصر ،  جمیلةمحافظة  المنیا: "  أجب اقرأ ثم 
 وأھلھا،  الشروق تل العمارنة وبني حسن:مثل  قدیمة مصریةأماكن تحتوي على آثار 

كل المساعدة وخاصة ویقدمون لزوارھم ،  ضیوفھم یكرمون وھممتسامحون كرماء ، 
   " . كلھامصر  ضیوف ألنھمالسائحون ، 

  : یلي فیما القوسین بینالصواب مما  تخیر - أ

  ).األقصر –تل العمارنة  – الجیزة( ...............مثل  قدیمةأماكن تحتوى على آثار  المنیافي محافظة  یوجد - ١

  .مصر   )جنوب- شرق- شمال(    ..............................في  تقع محافظة المنیا - ٢

  ):ب(من العمود  یناسبھما ) أ(صل من العمود  - ب

  ) ب )                                                                 (  أ (         

  بالود المنیا                                                     محافظة  أھل - ١

  ءبخال السائحون                                   المنیاأھل محافظة  یعامل - ٢

  متعاونون                                                                                  

  ؟ بعد قراءة الفقرة السابقة : أجب على السؤال التالي  -  ج

  ........................................................................................................بم تتصف شوارع المنیا ؟  ٠
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  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢١  
 

  

  

  

  )معرض المدرسة ( من درس 
  اقرأ الفقرة ثم أجب 

 البرد من تحمیھم وأحذیة مالبس إلى محتاجون زمالئنا بعض:   وقال زمالئھ على الفكرة باسم عرض
   .وأقالم كراسات الى محتاجون زمالء وھناك:  نبیل قال . والمطر

 فى نضعھا ثم الزمالء إلیھا یحتاج التى األشیاء نجمع:  باسم قال ؟ الفكرة لتنفیذ نفعل وماذا:  بسمة قالت
  للمدرسة معرض

  : أجب / أ 
  ماذا عرض باسم على زمالئھ ؟..................................................................  
  ماذا قال نبیـــل كما جاء بالفقرة ؟................................................................ 
  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 تحمى
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

  الجملة
......................................

 معرض

  الوحدة
 األولى
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  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٢  
 

   :اقرأ ، ثم أجب " ھذا صفى " من نشید 

َّى        ھذى كتبى    ھذا صـفـ

  تشرق فیھا       شمس العرب

  أھال أھال          یا مدرستى 

  :اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلى / أ 

  ُـعدًا  " :  ...........                    ( أھال " معنى   )كلمة للحزن  –كلمة ترحیب  -بـ

  كتاب  –مكتب  –كاتب (                              " :  ...........   كتب " مفرد (  

  تتفتح  –تغرب  –تنیر " : ........                                 ( تشرق " مضاد (  

  ........................................ما الشیئان اللذان ذكرھما الشاعر فى البیت األول ؟ / ب 

  .............................................................................ماذا نجد فى الكتب ؟ / جـ 

ا  ً   التعبیر واألسالیب: ثالثـ

  : رتب كلمات كل سطر ؛ وكون جملة مفیدة 

  مفترس   / األسد / حیوان............................................................  

  لنا / النحلة / العسل / تخرج..........................................................  

ّز    : فى الجمل اآلتیة ) الحقیقة أم الخیال ( میـ

       ترقص األزھار فوق األغصان( ....................... )  

                         العلم سالح قوى( ....................... )  

         تشرق الشمس من الشرق     ( ....................... )  

                      الكتاب خیر جلیس( ....................... ) 
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  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٣  
 

ا  ً   القواعد والتراكیب: رابعــ

  ) : اسمیة أم فعلیة ( بیّن نوع كل جملة مما یأتى 

                                           یعیش السمك فى الماء................... )( ....  

                                          الطبیبة تعالج المرضى( ....................... )  

                                            الفالح نشیط فى عملھ( ....................... )  

                              ًا   ............. )( ..........یذھب العامل إلى مصنعھ صباحـ

  : ضع حرف العطف المناسب مكان النقط مما بین القوسین 

  )و  -فـ  –ثم ( 

  ، األشجار ................ الحدیقة ملیئة باألزھار  

  ، ذھبنا إلى فصولنا .............. وقفنا فى طابور الصباح  

  ، موزة .................. أكلت فى الغداء تفاحة  

ا  ً   عربىالخط ال: خامسـ

   :اكتب بخط نسخ جمیل 

ّـى   هللا ربـ
................................  

ا  ً   اإلمالء: سادسـ

   اكتب ما یملى علیك

...............................................................................................  

...............................................................................................  

  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٤  
 

  

  

  

   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١(
  (         )جلس باسم على االنترنت و قرأ ھذه القصة                              -١
  (          )                           جاء اللیل و ظل األمیر مستیقظا                 -٢
  (          )     أحضر الحراس البلبل لیعذبوه                                          -٣
  (          )غنى البلبل أمام الملك و الضیوف                                          -٤
  (          )                                    !           قال الملك ما أجمل الحریة   -٥
  
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )مستیقظا    –حبیسا   –مریضا  ................                                   ( ظل الملك  - ١
   )الجنود –الحراس  –  العمال ( البلبل                             ..................أحضر   -٢
  )فضة   –خشب   –ذھب  (                 ...........بنى الحراس للبلبل قفصا من  -٣
  )البرتقال   –اللحم  –الموز  ............               ( وضعوا شرائح التفاح و قطع  -٤
  )  الضیوف     –الشعب  –الجنود ( من كل مكان                      ............  دعا الملك  -٥
  
   ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 
  و نام الجمیع    ............. جاء  -   ٢................                           جلست بسمة أمام  -١
  ............................أحضر الحراس    -٤شدید                          ...........قال الملك أشعر    -٣
  ھذا الصوت............... قال الملك ما     -٦.............                          بنوا لھ قفصا من    -٥
  .............. الملكة افتحوا   ............. قال  -٨.............                                      اندھش    -٧
  ........................ظل الملك  - ١٠.          الصباح ......أعلن باسم عن المعرض فى   -٩
  
   حلل الكلمات التالیة إلى مقاطع صوتیة)  ٤( 
  ......./ ........ / .........قفص  ) ب ......../ .........../ .............              ( حكیم  ) أ ( 
  
  ........./......../........أجمل  ) د (              ........../ .........../ .......    البلبل ) ج ( 
   

  
   فى الكلمات التالیة) فعلیة   –اسمیة ( بین نوع الجملة )  ٥( 
  .....................رالحرس أطفأ النو -....................            أطفأ الحرس النوار    ٌ   -١
  
  .................فتح الحكیم القفص  - .......              ...............فتح الحكیم القفص  -٢   

  الوحدة
 الثانیة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٥  
 

  
  ...............            انطلق البلبل إلى األشجار   -٣
  .................البلبل انطلق إلى األشجار  – 

  
  ...........................السائق قاد القطار  –.........................              قاد السائق القطار  -٤
  

  اقرأ الفقرة ثم أجب 

وفى الصباح أحضر .أحضروا البلبل ؛ لیغنى فى مجلسى كل مساء : قال الملك للحراس 
ًا من ذھب ، ثم وضعوا فیھ شرائح التفاح وقطع البرتقال ،  الحراس البلبل ، وبنوا لھ قفصـ

  .والكمثرى 

  : أجب / أ 

  لماذا أمر الملك الحراس بإحضار البلبل  ؟................................................ 

  ماذا وضع الحراس فى قفص البلبل ؟......................................................  

  : ھات / ب 

  "  .........................الحراس" ومفرد " ...............   شرائح : " معنى 

  اسبة أكمل شبكة المفردات بالكلمات المن
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
  
  

 بنوا
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 الملك



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٦  
 

   :حدد الجمل االسمیة والجمل الفعلیة فى الجمل اآلتیة  / 

  بنى أجدادنا أھرامات الجیزة( .............................. )                      .  

  شرح المعلم الدرس.................... )                                 .( ..........  

  الطبیب یعالج المرضى( .............................. )                             .  

  اقرأ الفقرة ثم أجب 

اندھش الضیوف وتحیر . دعا الملك الضیوف من كل مكان ؛ لیسمعوا صوت البلبل الجمیل 
ھل : قام حكیم المملكة وقال . الملك ؛ ألن البلبل ال یغنى ، ولكنھ یصدر صوتا حزینا كالبكاء 

  .نعم : تریدون سماع غناء البلبل ؟ قال الجمیع فى صوت واحد 

  : أجب / أ 

  لماذا اندھش الضیوف وتحیر الملك  ؟................................................ 

  ماذا فعل الحكیم لیغنى البلبل ؟......................................................  

  : ھات / ب 

  " .........................حكماء " وجمعھا " ..........................  تعجب " كلمة مرادفھا 

  " .................الضمیر ھاء" وكلمھا بھا " .........................  فرحان " ومضادھا     

   أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خریطة المفردات  أكمل
  

 یصدر
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 البلبل



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٧  
 

  :أكمل مفاتیح السیاق / جـ 

  الكلمة المساعدة الثانیة  الكلمة المساعدة األولى  المفتاح

      غنى  

      قطفنا

   :أكمل خریطة المفردات 

  

  

  

  

  

  

  

  : أكمل عائلة الكلمات 

  

  

   أكمل األشكال التالیة

  

  

  

  

 الحریة 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
.......................................

 حدیقة 

 أستطیع 

معناھا 

نوعھا  مضادھا 

جملة  ال

 المملكة

 فتح ........................... ...........................



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٨  
 

  

  ..................... ): ( .......فتح -:   ضع الفعل التالى فى جملة تبدأ بھ

   :الجداول اآلتیةأكمل 
  

  حركة التضعیف  الحرف المضعف  الكلمة 
      خاًصـا

      الّضـیوف
ّخیل       النـ
ّى        یغن

  
   حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطعھا الصوتیة

            الملك 
            الحّراس
            الّصباح
            المملكة 

  
   :ما بالمثال اقرأ الجمل اآلتیة وأكمل الجدول ك

  
  أحضر الحراس البلبل          صوت البلبل جمیل           بنى الحراس قفصا للبلبل 
  ھذا صوت البلبل                یرید البلبل حریتھ             الحكیم أطلق سراح البلبل 

  
  الجملة الفعلیة  الجملة االسمیة

  احضر الحراس البلبل  
    
    
    
    
  

   :سطر ؛ وكون جملة مفیدة  رتب كلمات كل
  مفترس   / األسد / حیوان............................................................  
  لنا / النحلة / العسل / تخرج.......................................................... 
  
ّز     :فى الجمل اآلتیة ) الحقیقة أم الخیال ( میـ
 ار فوق األغصان      ترقص األزھ( ....................... )  
                         العلم سالح قوى( ....................... )  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٢٩  
 

              تشرق الشمس من الشرق( ....................... )  
                      الكتاب خیر جلیس( ....................... ) 
  

   ) :اسمیة أم فعلیة ( مما یأتى بیّن نوع كل جملة 
                                           یعیش السمك فى الماء( ....................... )  
                                          الطبیبة تعالج المرضى( ....................... )  
                             الفالح نشیط فى عملھ               ( ....................... )  
                              ا ً  ( ....................... )یذھب العامل إلى مصنعھ صباحـ
  

   :ضع حرف العطف المناسب مكان النقط مما بین القوسین 
  )و  - فـ  –ثم ( 

  ، األشجار ................ الحدیقة ملیئة باألزھار  
 ذھبنا إلى فصولنا .............. طابور الصباح ،  وقفنا فى  
  ، موزة .................. أكلت فى الغداء تفاحة 

  
  : اقرأ ثم أجب 

 !؟ خطئي ما: المعلمة ، فسألدرجتھ؛ فتنقص  وینساھابوضع النقط عند الكتابة، یھتمسامي ال "  
 بینما الفرق : قالت ! ؟ صغیرة نقطة من أجل:نقطة قال  علیھالم تضع ) خ(الخاء  ھذه:قالت 

كتبت لكم على  اقرأ ما: نقطة،قالت  لھا لیس ،والحاء نقطة لھاالخاء : الحاء والخاء ؟ قال 
ركض الحروف :"كتبت في كراستك اقرأ ما: قالت " أمام خالي  الخروف ركض: "السبورة فقرأ 

  ".العربیة النقطة لحروف اللغة  قیمةضحك سامي وعرف "  حالي أمام
  

  اآلتیةأكمل الجمل   - أ
    - ب

   ...........................................بوضع النقط عند  سامي ال یھتم - ١
  
  العربیةاللغة     .................................................النقط  عرف سامي قیمة -٢ 

  
  یليلما  القوسین بیناختر الصواب مما  – ب
  
  )لعب  –مشى  –جرى (         ....................................................: معنى كلمة ركض - ١
  
  ) یوضح – یتذكر – یتعلم(                    ................................................:  مضاد كلمة ینسى - ٢
  
  ماذا استفدت من الفقرة السابقة ؟:أجب عن السؤال التالي   ج
  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 
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   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١( 

  (         )رأى باسم سحابة صغیرة تداعب األشجار                                 -١
  (          )            كانت السحابة تنزل فى أنحاء كثیرة                            -٢
  (          )                 ا نذھب إلى الحدیقة          یا باسم ھی: قالت السحابة -٣
  (          )               شاھد باسم أسماك ملونة                                      -٤
  (          )                          .ھذا أجمل مكان : استیقظ باسم و ھو یصیح   -٥
  
  
  .بین القوسین  ـ اختر الصواب مما )  ٢( 
  )األھرامات    –العمارات   –األشجار  (            ................                    من بعید تظھر   - ١
   )بحر  –نھر  –حقل   (          جمیل       ..................حلقت السحابة فوق   -٢
  )سحابة    –وردة   –قطة  (       صغیرة                          ............ رأى باسم  -٣
  )مكان   –طریق  –شارع  (               ............             ذینى معك إلى أجمل خ -٤
  )  الماء     –البحر  –اإلنسان (                         ............                   ما أعظم  -٥
  
لة ، أنت تتحركین فى أنحاء كثیرة ، وتشاھدین مناظر جمیلة ، سحابتي الجمی:قال باسم للسحابة )  ٣( 

  .فكرت السحابة وفكرت ثم قالت ھیا یا باسم إلى أجمل مكان .فخذیني معك إلى أجمل مكان 
  - :تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین ) أ ( 
  ] دول  –جھات   –حدائق  )                         [أنحاء  (  مرادف   - ١ 

  ]قبیحة     –حمقاء  –غبیة  )                           [ جمیلة  ( مضاد     -٢
  ......................................................................................ماذا قال باسم للسحابة   ؟)  ب ( 
  .................................................................................بم ردت السحابة على باسم    ؟) ج ( 
  ...................حرف جر  -٣.................            فعل  - ٢............   ضمیر  - ١)د ( 
  .............   كلمة مفردھا نحو -٥...............    حرف عطف  -٤
  
   تیةحلل الكلمات التالیة إلى مقاطع صو)  ٤(  

  ......./ ........ / .........باسم  ) ب ......../ .........../ .............              ( أنحاء  ) أ ( 
  
  ........./......../........أنوار  ) د ........../ .........../ .......                 ( مكان ) ج ( 
  
  

  الوحدة
 الثانیة
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  )قمریة  –شمسیة ( بین نوع الالم )  ٥( 
المحطة   )ج ..........           ( القطار ) ب (     ............             الطفل )  أ( 

....................  
  
  ......   ...............المریض ) د ........            ( السبورة )ھـ ...........                ( المعلم )  ج( 
  

  اقرأ الفقرة ثم أجب 
سحابتى : قال باسم للسحابة . صغیرة ، السحابة تداعب الطیور ، والطیور فرحة بالربیع رأى باسم سحابة 

فكرت . الجمیلة ، أنِت تتحركین فى أنحاء كثیرة ، وتشاھدین مناظر جمیلة ، فخذینى معك إلى أجمل مكاٍن 
  .ھیا یا باسم نذھب إلى أجمل مكان: السحابة وفّكرت ، ثم قالت 

  
  : أجب / أ 
  باسم ؟ ماذا رأى.............................................................................  
  ماذا طلب باسم من السحابة ؟.............................................................  
  : اختر اإلجابة الصحیحة مّما بین القوسین فیما یأتى / ب 

  مناظر  –جھات  –شوارع .................. ( "  ...........أنحاء " معنى (  
  منظر    –ناظر   –منظار " ............................  ( مناظر " مفرد (  
  مكائن  –أماكن  –ماكینات "  .............................  ( مكان " جمع (  
  بیرة ك –شدیدة    –طویلة  " .........................  ( صغیرة " مضاد ( 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
  
  
  

 الجمیلة
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 السحابة
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  اقرأ الفقرة ثم أجب 

شاھد باسم بحاًرا واسعة زرقاء ، وجباال . حلقت السحابة بباسم ساعات وساعاٍت 
 .باسم ھنا أجمل مكان یا : ھنا توقفت السحابة ، وقالت . عالیة حمراء ، وسوداء ، وبیضاء 

  
  : أجب / أ 
  ماذا شاھد باسم كما فھمت من الفقرة السابقة   ؟............................................. 

...........................................................................................................  
  : ھات / ب 

  ساعات: " ومفرد ............   " ..........حلقت : " معنى.........................  "  
  مكان : " وجمع " .....................   أجمل : " مضاد..........................    " 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة / جـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ............... ))  : ( ...............شاھد ( لكلمة  اذكر مفاتیح السیاق/ د 
  

  اقرأ الفقرة ثم أجب 
انطلقت السحابة ، فشاھد باسم مدینة جمیلة ، شوارعھا واسعة ونظیفة ، ومبانیھا مرتفعة ومنظمة وأنوارھا 

  .مضیئة وساطعة 
  
  : أجب / أ 
  صف شوارع المدینة التى شاھدھا باسم..................................................... . 
  مبانى المدینة التى شاھدھا باسم صف......................................................  .  
  : ھات / ب 

  " .........................أنوار " ومفرد " ..........................  انطلقت " كلمة مرادف 
  " ........................ةالسحاب" وجمع " .........................  واسعة " ومضاد         

فى " ھاء الضمیر " ، وخطین تحت كل كلمة بھا " تاء مربوطة " ضع خّطـا تحت كل كلمة بھا / جـ 
  :الكلمات اآلتیة 

  الجمیلة –     ساعة  –         شوارعھا –           صدیقة  –       الواسعة            
  

 بحار
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   أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة

  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
  
  
  
  

   :أكمل خریطة المفردات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أكمل عائلة الكلمات 

  

  

 مضیئة
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 مدینة

 عةواس

معناھا 
.......................

مضادھا 
.......................

نوعھا 
.......................

الجملة  
....................................

 نھبط 

معناھا 
........................

مضادھا 
........................

نوعھا  
........................

الجملة  
......................................

 فّكر  ........................... ...........................
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   أكمل األشكال التالیة

  

  

  

  

  

   أكمل عائلة الكلمة

  ............................. )، : ( ............................. طار 

   دولھات ثالثة جموع مختلفة لكل كلمة وأكمل الج

  الجمع الثالث  الجمع الثانى  الجمع األول  الكلمة

        بحر

        نھر

        شجرة 

   فى الكلمات التالیة) فعلیة   –اسمیة ( بین نوع الجملة 
  .....................اغتر الفیل بقوتھ  –  ....................   نزل الفیل وادي األرانب       -  ١
  .................األرانب ھزمت الفیل المغرور   –.................             .....الفیل ضخم و قوى  - ٢  
  .............................التعاون صفة طیبة   –...............                     قال حكیم األرانب     -٣
  ...........................بب ھزیمة الفیل   الغرور س –.........................                البحار واسعة    -٤
  

  )التنوین  ( بین نوع الالم 
  ...............   محطة ً) ج (  ..........          صغیرا) ب (  ............             فیل ٌ ) أ ( 
  ................    مریض ٌ) د ........            ( سبورٍة )  ھـ ( ...........           معلٍم  )  ج( 
  
  

 سحابة 
 وطنى 
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ًا بالدرس     :أكمل الجداول اآلتیة مستعینـ

ال   "قمریة"ال 
  "شمسیة"

  التنوین  مدّ بالیاء  مدّ بالواو  مدّ باأللف

            

  

  حركة التضعیف  الحرف المضعف  الكلمة 

      الّسحابة

ّالثة       الثــ

ّمة       منظـ

      تتحّركین 

   تیةحلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطعھا الصو

            صغیرة 

            تعانق 

            خضراء 

            ساعات 

  
   :أكمل الجدول التالى 

  نوع األسلوب  الجملة

    ھل زرت عمك الیوم ؟

    !ما أروع األزھار 
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   بجوارھا)   √(   حدد نوع الجمل فى الجدول السابق بوضع عالمة 

  الفعلیة  االسمیة  الجملة

      رأى باسم سحابة

      بالربیعالطیور فرحة 

    :أكمل كالمثال 

  أسلوب النداء   التركیب 

  یا باسم ، ذاكر الدّرس  ذاكر الدّرس  –باسم 

    قل الحق –دمحم 

    ازرع الحقل  –فالح 

    دافع عن الوطن  –جندى 

    دافع عن الوطن  –جندى 

   :أكمل الجدول التالى 

  الفعل المضارع   الفعل الماضى   الجملة

       یزور عمى عائلتنا

      حفرت األرانب حفرة 

      تدخل المعلمة الفصل 

      شرح المعلم الدرس 
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 ، ولكني الحظت أن الطریقاألشجار في  رؤیةأنا باسم أحب :  " اقرأ ثم أجب  –

ً ،وأحب شرب مریض بعضھا ،  الماء ، وأحب رائحة الورد ،ولكني ال أشم إال دخانا
ً ، سأ یكونولكني أخاف أن    :؟ قال األب  ھذا نغیر كیف:لت أبي ملوثا

 وعدم الشوارع ،وزع األشجار،والورد تنظیفالمشكلة من خالل  ھذهفي حل  نتعاون
  . " نظیفة فتصبح بلدنا  النیلإلقاء القاذورات في 

  اآلتیةأكمل الجمل  - أ
                 .................................................باسم رائحة  یحب - ١
     .......................................................الماء یكونأن  باسم یخاف -٢ 

  یليلما  القوسین بیناختر الصواب مما  – ب
١ -  ً ً (  ......................................مضاد كلمة ملوثا ً  –سائال ً  – متغیرا   ) نقیا
  )الشاعر  –الشراع  –الشارع (  ............................مفرد كلمة الشوارع  - ٢
  أجب عن السؤال التالي - ج
ً للفقرة السابقة *  ً مناسبا  .ضع عنوانا

........................................................................................................  
........................................................................................................  

........................................................................................................  
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   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١(
  (         )                                 مصر مھد الحضارة                   - ١
  (          )                                  مصر أرض األھرامات               - ٢
  (          )أرض مصر لم تعرف العلم                                            - ٣
  (          )     رة حدیثة                                    حضارة مصر حضا - ٤
  (          )النص للشاعر أحمد معروف شلبي                                   - ٥
  
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )د شلبى   أحم –أحمد شوقي    –أحمد عمر   ..........                ( قائل النص   ھو  - ١
  ) الریاضة   –الكرم   –التعلیم     ..................             ( مصر مھد     - ٢
  )الفن   –العلم  –العمل   ...............                     ( مر منارة - ٣
  )الخیر   –الجھل   –الشر  ................  ( یحمل النیل فى كل مكان - ٤
  )  قصیر      –جمیل    –بخیل ........                    ( نھر النیل نھر   - ٥
  
   ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 

  ...........……مصر یا أرض .......            ........مھد ِمصر یا 
  الحضارة.... ..............أنت 
  منارة........ ..............أنت 

  ...................أنت للدین 
  القلم.... ّ ............ھكذا ......                      ......... ھكذا تحكى

  
  
  

  
   )ب ( ما یناسبھ من العمود ) أ ( صل من العمود )  ٤( 

  )ب )                                               ( أ ( 
      البشارة -                            مصر یا مھد                - 

   ھكذا خط القلم -                                   للعلم     أنت - 
       الكرم -        أنت للدین                                     - 
     منارة -      ھكذا تحكى األمم                                - 

  
  :حلل الكلمات التالیة الى مقاطع  ) 5( 

  البلبل                                                 أخضر         ر
  اندھش                  القلم                                           

  
  
  
  

  الوحدة
 الثانیة
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   :أكمل الخریطة التالیة)  6( 
  
  
  

     
   

  
  :أكمل كما حفظت من النشید / أ 

  ......... .....مصر یا ............           مصر یا 
  ............ أنِت بدٌء 

  ........... أنِت للعلم 
  البشارة .......... أنتِ 

ّ .............   ھكذا تحكى    ...............ھكذا خطـ
  الجمیل .......... نھُرِك 

  ............ حولھ یسمو 
  یسیل ............. وھو 

   القلم  . ............األمم       ھكذا ............ ھكذا 
  : استخرج من الفقرة / ب 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 

  

  

 مضیئة
....................معناھا

...........................
 ..........................مضادھا 

 .................................... الكلمة فى جملة ............. جمعھا

 یسمو
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 مصر
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   اقرأ ثم أجب

  نھرك النیل الجمیل 
  حولھ یسمو النخیل

  الخیر یسیل وھو ب
  ھكذا تحكى األمم  ھكذا خط القلم  

  : أجب / أ 

  بم وصف الشاعر النیل فى األبیات السابقة ؟....................................................  

  ما اسم ھذا النشید الذى منھ األبیات السابقة  ؟.............................................. 

  : الفقرة  استخرج من/ ب 

  " .........................شمسیة " كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
 
  

  : أكمل خریطة المفردات 

  

  

  

  

 یسیل
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 النیل

 الكرم 

 ...........................معناھا 

 ...........................نوعھا مضادھا 

 ..............................................الجملة  
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 أكمل شبكة المفردات التالیة 

  
 

   :سب مكان النقط ضع حرف الجر المنا

  ))على  –عن  –إلى  –فى (( 

  الوطن ............ الجنود یدافعون .        مصر........... یجرى نھر النیل . 

  یذھب .    المكتب ......... وضع أخى الكتب
  . الحقل صباًحا ............. الفالح 

  

فأنا أحب الصحراء ، وأسافر )  سفینة الصحراء( اسمي جمل ، ویطلق عليَّ :  " اقرأ ثم أجب  –
ً بال تعب وال ملٍل ، أتغذى على النباتات ، أشرب الماء بكمیات كبیرةٍ ، أعیش في  ً طویلة فیھا أیاما

وادي الجمال ( أماكن عدیدةٍ ، في مصر لي مكانة خاصة ، ففیھا محمیة طبیعیة سمیت على اسمي 
  . " بمحافظة البحر األحمر ، شرق مصر ) 
  ......................................       یأكل الجمل   - ١         : لجمل اآلتیة أكمل ا –أ 

                                   

  .......................................یعیش الجمل في مصر في محمیة طبیعیة اسمھا   - ٢
  :  اختر الصواب مما بین القوسین   -ب 
  
  )أكره   - أحزن   -أبكي  (  .............................) :    أحب ( مضاد كلمة  – ١
   
  )كبیرة   -كثیرة   - عظیمة  (  ..........................) :   عدیدة ( معنى كلمة  – ٢
  أجب عن السؤال التالي -  ج
  
ً للفقرة السابقة *  ً مناسبا   ............................................................................................................................ .ضع عنوانا
  
  
  
  
  

 نھر 



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٢  
 

    
  

   - :القراءة والمحفوظات 

   :اقرأ ثم أجب " البلبل والملك " من درس 

قال . وقف الملك مع زوجتھ فى شرفة القصر الكبیر ، وھناك سمع صوتا عذبا یأتى من فوق األشجار  
  لم أسمع أجمل منھ ما ھذا الصوت ؟! ما أروع ھذا الصوت : الملك 

  أكمل ما یلى / أ 

  أجمل " مضاد " ....................      عذبًا " معنى........................ "  

  األشجار " مفرد " ....................     شرفة " جمع....................... "  

  .................................................فى شرفة القصر؟  متى وقف الملك مع زوجتھ/ ب 

  ...................................................................................ماذا سمع الملك ؟ / جـ 

  : استخرج من الفقرة السابقة / د 

   ) ......................باأللف ( كلمة بھا مدّ ، .......................... قمریة  ) ال ( كلمة بھا 
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  

 یأتى
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 القصر

  الوحدة
 الثانیة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٣  
 

  

   :اقرأ ثم أجب " البلبل والملك " من درس 

ًا من ذھب ، ثم وضعوا فیھ شرائح التفاح وقطع  وفى الصباح أحضر الحراس البلبل ، وبنوا لھ قفصـ
  . قال ، والكمثرى البرت

  " .....................البلبل " ، وجمع " ........................ شرائح " ما مرادف / أ 

  " .......................الصباح " ، ومضاد " ........................ الحراس " ومفرد        

  ..................................................................متى أحضر الحراس البلبل ؟ / ب 

  ......................................................................ماذا بنى الحراس للبلبل ؟ / جـ 

   ...............................................................ماذا وضع الحراس فى القفص ؟ / د 
  لكلمات المناسبة أكمل شبكة المفردات با

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 شرائح
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 قفص



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٤  
 

   :اقرأ ثم أجب " الطفل والسحابة " من درس 

انطلقت السحابة ، فشاھد باسم مدینة جمیلة ، شوارعھا واسعة ونظیفة ، ومبانیھا مرتفعة 
  .ومنظمة ، وأنوارھا مضیئة وساطعة 

  " ....................شوارع " مفرد ...   " ....................مدینة " جمع : ھات / أ 

  " ....................شاھد " مرادف " .....................  واسعة " مضاد             

   .........................................ماذا شاھد باسم ، كما فھمت من الفقرة السابقة ؟ / ب 
  ة أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسب

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  

   "مصر " من نشید 

  : أكمل األبیات ، مستعینا بالكلمات التى بین القوسین / أ 

  }للعلم  –بدٌء  –للدین { 

  للحضارة ............... أنِت 

  منارة ................... أنِت 

  البشارة                    ................. أنِت 

  " .....................الحضارة " ، وجمع " .................  منارة " معنى : ھات / ب 

 انطلقت
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 مدینة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٥  
 

  " ...............بدٌء " مضاد                

   ....................................بم وصف الشاعر مصر فى البیت األول والثانى ؟ / جـ 
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  

   :األسالیب والتراكیب 

  : میز الجمل االسمیة والجمل الفعلیة 

            الطائرة تطیر فوق السحاب( ..................................... )  

                    الدجاجة تلتقط الحّب( ..................................... )  

 رود فوق األشجار             تقفز الق( ..................................... )  

            ترعى البنت أخاھا الصغیر( ..................................... )  

  حلل كل كلمة مما یأتى 

  

  

  

  حضارة 

...........     .........     .......   .........  

  مصر

....           ................  

 بدءٌ 
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 لحضارةا



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٦  
 

  

  

  القراءة: وال أ

   :اقرأ ، ثم أجب " الطفل والسحابة " من درس 

مرت ساعات أخرى حتى حلقت السحابة فوق نھر جمیل ، على شاطئیھ أشجار النخیل ، وحقول واسعة { 
  } خضراء ، ومن بعید تظھر األھرامات الثالثة تعانق السماء

  : أكمل / أ 

  " .............  النخیل " ، مفرد  " .............   نھر " جمع 

  " ....................حلقت " ، معنى " ................  بعید " مضاد  

  ....................اسم ھذا النھر الجمیل نھر : أكمل / ب 

  ..............................................................ماذا ظھر من بعید ؟ / جـ 

  : خرج من الفقرة السابقة است/ د 

  ....................شمسیة  ) ال ( ، كلمة بھا " ................  تاء مفتوحة " كلمة بھا 

  "    .................  ھاء الضمیر" كلمة تنتھى 
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

 تظھر
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

ملة  الج
......................................

 نھر

  الوحدة
 الثانیة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٧  
 

ا  ً   المحفوظات: ثانیـ

   :اقرأ ، ثم أجب " مصر " ن نشید م

  نھرك النیل الجمیل

  حولھ یسمو النخیل

  وھو بالخیر یسیل 

  " .........الخیر " ومضاد " .............  نھر " وجمع " .........  یسمو " معنى : ھات / أ 

  " ....................النخیل " ومفرد      

  ..............................................ماذا حول نھر النیل ؟ / ب 

  ................................................بم وصف الشاعر نھر النیل فى البیت الثالث ؟ / جـ 

  
  
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  

  

  الجمیل
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 النخیل



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٨  
 

ا  ً   التعبیر: ثالثــ

  : مفیدة  رتب كلمات كل سطر ؛ وكّون جملة

  الفیل               / األرانب / نزل / وادى........................................... 

  شعر                 / الملك / شدید / بأرق........................................... 

  ّى  ...........................................البلبل         / بأعذب / األصوات / غن

  جمیلة                / باسم / شاھد / مدینة...........................................  

  : حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطع صوتیة 

  

  

  

ـا  ً   اعد والتراكیبالقو: رابعــ

  : أكمل بالمطلوب أمام كل جملة مما یأتى  

  حرف جر مناسب ( حدیقة الحیوان        ............... شاھدت الطیور والحیوانات ( 

  ًا                                    .................. تشرق  " ) الم شمسیة " كلمة بھا ( صباحـ

  الم قمریة " كلمة بھا (                                       األرض  ................ زرع ( " 

  حرف عطف مناسب ( دمحم صدیقان مخلصان                                ..... أحمد (  

  الخط العربى: خامًسـا 

   :اكتب بخط نسخ جمیل 

  انطلق البلبل إلى األشجار والنخیل یغنى بأعذب األلحان

...........................................................................................  

  اإلمالء: سادًسـا 

  اكتب ما یملى علیك

  أشجار

...........     .........       .........  

  باسم 

...........     .........       .........  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٤٩  
 

  

  

  القراءة: أوال 

   :اقرأ ، ثم أجب " البلبل و الملك " من درس 

  اقرأ الفقرة ثم أجب 

ھش الضیوف وتحیر الملك ؛ ألن اند. دعا الملك الضیوف من كل مكان ؛ لیسمعوا صوت البلبل الجمیل 
ھل تریدون سماع غناء البلبل : قام حكیم المملكة وقال . البلبل ال یغنى ، ولكنھ یصدر صوتا حزینا كالبكاء 

  .نعم : ؟ قال الجمیع فى صوت واحد 

  : أجب / أ 

  لماذا اندھش الضیوف وتحیر الملك  ؟................................................ 

 اذا فعل الحكیم لیغنى البلبل ؟ م......................................................  

  : ھات / ب 

  " .........................حكماء " وجمعھا " ..........................  تعجب " كلمة مرادفھا 

  " .................یر ھاءالضم" وكلمھا بھا " .........................  فرحان " ومضادھا     

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  

  

  

  

 یصدر
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 البلبل

  الوحدة
 الثانیة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٠  
 

  :أكمل مفاتیح السیاق / جـ 

  الكلمة المساعدة الثانیة  الكلمة المساعدة األولى  المفتاح

      غنى  

      قطفنا

ا  ً   المحفوظات: ثانیـ

   :اقرأ ، ثم أجب " مصر " من نشید 

ًا بالكلمات التى بین القوسینأ/ أ    :كمل مكان النقط فى األبیات ، مستعین

  )مھد  - بدٌء  –للدین  - أرض  ( 

  الھرم................ الكرم        مصر یا ................ مصر یا 

  للحضارة............... أنِت 

  أنــِت للعلم منارة

  البشارة........... أنِت 

  ........................................فى األبیات السابقة ؟  بم وصف الشاعر مصر/ ب 

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  

  

  

 الكرم  
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 مصر



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥١  
 

ا  ً   التعبیر واألسالیب: ثالثـ

  : حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطعھا الصوتیة 

  فز                 یسموصباح                  جرس                    تق

................................................................................................................  

ا  ً   القواعد والتراكیب: رابعــ

  ) : اسمیة أم فعلیة ( بیّن نوع كل جملة مما یأتى 

                    النیل أطول أنھار الدنیا    (  ....................................  )  

                       یسقى البستانى األشجار(  ....................................  )  

                 یشرح المعلم الدرس للتالمیذ  (  ....................................  )  

               الحدیقة بھا زھور جمیلة       (  ....................................  )  

  : ضع حرف العطف المناسب مكان النقط مما بین القوسین 

  )و  -فـ  –ثم ( 

  ، أختى إلى المدرسة ........... أذھب أنا .  

  ، نأكل ............ تعد أمى طعام الغذاء .  

  ، الفاكھة .............. نتناول طعام الغذاء .  

 ً   الخط العربى: ا خامسـ

  : اكتب بخط نسخ جمیل 

  مصر ھبة النیل

................................  

ا  ً   اإلمالء: سادسـ

  اكتب ما یملى علیك 

...............................................................................................  

....................................... ........................................................  

  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٢  
 

  
            

     
  
   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١(
  (             )            ذھبت األسرة لزیارة الجد فى المدینة                   -١
  (             )                                     ذھب باسم و بسمة إلى الحقل   -٢
  (             )                           نزرع القطن فى أول شھر فبرایر         -٣
  (            )                         نستخرج الزیوت من بذرة القطن           -٤
  (             )              قطن   یرسل الفالحون أكیاس القطن إلى محلج ال  -٥
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )القریة   –المدینة   –المستشفى  .....                      ( ذھبت األسرة إلى زیارة الجد فى    - ١
   ) أغسطس –أكتوبر   –مارس ........                       ( یجمع الفالحون القطن فى شھر -٢
  )األنسجة   –القشرة  –البذرة  .........                              ( نصنع علف الحیوان من  -٣
  )األفران  –الغزل و النسیج  –األسمنت ........                             ( نرسل القطن إلى مصانع  -٤
  )  الزیت  –الحقل  –القطن المصري (     .........                            رجعت بسمة فخورة بـ -٥
  
   ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 
  ..................................لوزات القطن   - ٢                  ...........ذھب باسم و بسمة إلى  -١
  .......................نزرع القطن فى شھر   - ٤              .............شوارعھا ......... القریة  -٣
  ....................یضع الفالحون القطن فى   - ٦         ..........القطن فى شھر  نیجمع الفالحو -٥
  القطن إلى خیوط و مالبس.............. تحول  - ٨   ...............    یرسل الفالحون األكیاس إلى  -٧
  بعصر البذرة................... تقوم مصانع  - ١٠            ...........تفصل البذرة عن القطن فى   -٩
  
تأخذھا مصانع الزیوت ، فتعصرھا ، و تستخرج منھا الزیت ، و ترسل القشرة إلى مصانع علف )  ٤( 

  الحیوان فتصنع منھا أجود العلف
  ...................حرف جر )  .............    الزیت ( جمع ).............      أفضل ( كلمة مرادف ) أ (  

  .................................................................................ماذا نستخرج من البذرة  ؟)  ب ( 
  ..........................................................................................ماذا نستفید من القشرة  ؟) ج ( 
  .............................................................................ما شعور بسمة بعد انتھاء الزیارة  ؟) د ( 
  
  )النسیج  –فنون  –أخبار  - سمیر –بیوت  –شوارع (    أكمل الجدول كالمثال)  ٥(  

  مد بالیاء    مد بالواو    مد باأللف 

      

  

  الوحدة
 الثالث



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٣  
 

  اقرأ الفقرة ثم أجب 
. القریة ھادئة ، شوارعھا نظیفة ، ھواؤھا نقّى . ذھبت األسرة لزیارة الجدّ فى القریة .. اء الصیف ج

  .ذھب باسم وبسمة إلى الحقل ، لوزات القطن متفتحة 
  : أجب / أ 

  مْن زار الجدّ ؟.....................................................................  
  صف القریة..... .................................................................. 
  متى رأى الطفالن لوزات القطن ؟.............................................  
  : استخرج من الفقرة / ب 

  ..." ......................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ باأللف 
  
  " ...................  أجمل " ھات كلمة معناھا / 

  " ..................شتاء " وكلمة مضادھا          
  " ...................القرى " وكلمة جمعھا         

   
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  

  اقرأ الفقرة ثم أجب 
نزرع القطن فى أول شھر : كیف تتحول شجرة القطن إلى مالبس ومفروشات جمیلة ؟ الجدّ : وتسأل  بسمة تفكر

 .مارس ، وعندما تتفتح لوزاتھ فى شھر أغسطس یجمعھ الفالحون ، ویضعونھ فى أكیاس 
  
  : أجب / أ 

  متى یزرع الفالحون القطن  ؟............................................................... 
  ماذا وضع الحراس فى قفص البلبل ؟......................................................  
  : تخیر الصواب مما بین القوسین / ب 

  تتحرك  –تتبدل  –تتفتح " ..........................  ( تتحّول : " مرادف (  
  الفالح  –المفلح  –لفالح ا" .........................  ( الفالحون : " مفرد (  
  كالھما صحیح  –شجر  –أشجار "     .........................  ( شجرة : " جمع (  
  ضعیفة  –قصیرة  –قبیحة "    ........................  ( جمیلة : " مضاد ( 
  
  
  

 ظل
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 القریة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٤  
 

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  
  
   :أكمل بحرف الجر المناسب ، مما بین القوسین  / د 

  عن  -إلى  –من .                      ( مكتبھ  .......... ذھب باسم وبسمة(  
  إلى   –من  –عن .                      ( القطن  ............. نصنع الخیوط(  
  من   –إلى  –فى (  .                                 الحقل  ........... أذھب( 

  
  اقرأ الفقرة ثم أجب 

: قالت بسمة . یرسل الفالحون األكیاس إلى محلج القطن ؛ لفصل البذور عن القطن : الجدّ 
نرسل القطن إلى مصانع الغزل والنسیج : وماذا یحدث بعد فصل البذور عن القطن ؟ قال الجدّ 

 ، فتصنع المالبس والخیوط
  
  : أجب / أ 

 فالحون أكیاس القطن إلى محلج القطن ؟ لماذا یرسل ال...................................... 
  ماذا یحدث بعد فصل البذور عن القطن ؟......................................................  
  : ھات / ب 

  ......" ...................البذور " ومفرد " ..........................  فصل " مرادف  
  " ..........................القطن " وجمع  

  
  
  

  : أكمل الشكل التالى / جـ 
   

  
  

 ...........تتفتح لوزاتھ فى  ...........یزرع فى 

 القطن

 تسأل
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 الفالحون



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٥  
 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : أكمل خریطة المفردات 

  

  

  

  

  

  

  : أكمل عائلة الكلمات 

  

 فصل
 

عناھا م
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 محلج القطن

 ھادئة

معناھا 
........................... 

مضادھا 
........................... 

نوعھا 
........................... 

الجملة  

  نجمعھم

معناھا 
........................... 

مضادھا 
........................... 

نوعھا  
........................... 

الجملة  

 ذھب ........................... ...........................



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٦  
 

  أكمل الشبكة التالیة  

  

  

  

  

   فى جملة اسمیة"  القطن" ضع 

  : ( .......................................................... )القطن 

ا بالدرس  ً    :أكمل الجداول اآلتیة مستعینـ
  التنوین  مدّ بالیاء  مدّ بالواو  مدّ باأللف  "شمسیة"ال   "قمریة"ال 
            
  

  حركة التضعیف  الحرف المضعف  الكلمة 
      الّصیف

      نقىٌّ 
ّح ت       تفتـ

ّل        تتأمـ
   حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطعھا الصوتیة

            باسم  
            لوزات 
            محلج 

            الفالحون 
  

   :أكمل الجمل بما یناسبھا من كلمات بین القوسین 
  

  ))الذین  –التى  –الذى (( 
  تقرأه ھو كتاب فى التاریخ  ....... الكتاب.  
  ینامون تحت الشجرة مرھقون  ............الفالحون.  
  ................ تشرح الدرس ھى معلمة اللغة العربیة. 
   

   :أكمل بحرف الجر المناسب مما بین القوسین 
  

  فى   –على  –إلى .     ( یوم شم النسیم ............ نخرج إلى الحدائق (  
  إلى   –من   –فى  .               ( القطن ................ نصنع المالبس (  
  من  –فى    –إلى  .           ( اإلسكندریة كل عام ............... نذھب ( 

 القریة الصیف



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٧  
 

  
   :ضع مكان النقط حرف العطف المناسب مما بین القوسین 

  
  )و  - فـ  –ثّم ( 

  ، بسمة إلى القریة ............. ذھب باسم .  
  ، تتفتح ................. یزرع القطن .  
 المعلم ........... لفصل ، یدخل التالمیذ ا .  

  
  
  

  
ً ھدیة سبورة  والدھا لھاندى ،أحضر  میالد عیدفي  :  "اقرأ ثم أجب  –  ،وأنواعا

. دروسھا وتذاكر ، علیھاأن ترسم  تستطیعوالملون ، حتى  األبیض الطباشیرمن 
 ؟ الطباشیر یصنع مم :والدھافي سعادة ، وسألت  الطباشیرأمسكت ندى علبة 

موجودة بكثرة  وھي،)الجیري الحجر( تسمى طبیعیةمصنوع من مادة  إنھ :قال
بمحافظة الوادي  البیضاء في مصر،وبخاصة في منطقة الصحراء

  " .ھدیتھندى والدھا على  ،فشكرتالجدید
  
  :اآلتیةأكمل الجمل  - أ

  
   .......................................   تسمى طبیعیةمن مادة  الطباشیر یصنع - ١
    
      .......................................       بمحافظة منطقة الصحراء البیضاء - ٢
  
  : یليلما  القوسین بیناختر الصواب مما  -  ب
  )تستخرج –تقدر  –تنفذ (      .......................................  ):تستطیع(معنى  - ١
  
  )ملل  –فقر  –حزن (       .......................................):  سعادة(مضاد  - ٢
  
   ضع عنوانا آخر للفقرة:  أجب عن السؤال التالي - ج
     

..............................................................................................................................................     



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٨  
 

  
  
  

                                            
   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١( 
  (         )    یلة للصغار               أقام قصر ثقافة القریة مسابقة فى القصة الطو - ١
  (          )                             .شارك باسم فى المسابقة ، و فاز بالمركز األول   - ٢
  (          )                         فى العاشرة كان باسم  یقرأ قصص األطفال المكتوبة  - ٣
  (          )      لھا      قال باسم فى الرابعة كانت تروى لي أمي حكایات ناقصة ألكم - ٤
  (          )          أخبرني قصر ثقافة القریة أنني حصلت على المركز األول           - ٥
  
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )الحكایة  –الروایة   –القصة  ( القصیرة           .... ..........أقام قصر ثقافة القریة مسابقة  - ١
   )ثاني ال –األول   –األخیر .....                                   ( ..............فاز باسم بالمركز - ٢
  ) السادسة – الخامسة – الرابعة( كان باسم یقرأ قصص األطفال                    .... .........فى  - ٣
  )ینایر   –ابریل  – مارس.....       ( .......كان باسم یذھب إلى  معرض الكتاب فى شھر  - ٤
  )   األسرة –الحائط  –الطفل  ....                   (......شجعني المعلم على نشرھا فى مجلة   - ٥
  
   ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 
  للصغار .......................  أقام قصر ثقافة القریة مسابقة فى  - ١
  .................فى الخامسة كنت أقرأ قصص األطفال  - ٢
  على نشرھا فى مجلة الحائط بالمدرسة ...................... شجعني معلم  - ٣
  .صغار ............. عن مسابقة ألفضل قصة یكتبھا ......... ى العام الماضي أخبرني ف - ٤
  ألشترك فى المسابقة........................... شجعتني  - ٥
  
و فى العام الماضي أخبرني . و شجعني معلم اللغة العربیة على نشرھا فى مجلة الحائط بالمدرسة ) " ٤( 

   "ة یكتبھا أدباء صغار جدي عن مسابقة ألفضل قص
  )................العام ( و جمع )...............  صغار ( و مضاد ) ............ أفضل ( ھات مرادف ) أ ( 
  ...............................................................................ما دور معلم اللغة العربیة ؟)  ب ( 
  .......................................................................................سم قصتھ ؟أین نشر با)  ج ( 
  ...................حرف جر  - ٣.................            فعل  - ٢...............   الم قمریة  - ١)د ( 
  )..........كبار ( كلمة مضادھا  - ٦....   ).....أدیب ( كلمة مفردھا  - ٥................  حرف عطف  - ٤
  
   حلل الكلمات التالیة إلى مقاطع صوتیة)  ٥(  

  ....../ .......... / ........صغار  ) ب ......../ ...../....../ ........                           ( أدباء  ) أ ( 
  ........./......../........أقراص  ) د (               ..../....../ ....../ ......./.........   مسابقة  ) ج ( 

  الوحدة
 الثالث



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٥٩  
 

  
  اقرأ الفقرة ثم أجب 

شارك باسم فى المسابقة . أقام قصر ثقافة القریة مسابقة فى القصة القصیرة للصغار 
كّرم قصر الثقافة باسما وفى حفل توزیع جوائز القصة وقف لیتسلم . ، وفاز بالمركز األول 
  قصتھ جائزتھ ، ثم أخذ یحكى

  : أجب / أ 
  ما اسم المسابقة التى أقامھا قصر ثقافة القریة ؟

..............................................  
  ما المركز الذى حصل علیھ باسم فى مسابقة القصة القصیرة ؟

............................ 
  : استخرج من الفقرة / ب 

" قمریة"كلمة بھا ال .........      " .............مربوطة " كلمة بھا تاء 
.........................  

" شمسیة " كلمة بھا ال " ......................       ھاء الضمیر" كلمة بھا 
.....................  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  :وزن ھات كلمات على نفس ال/ د 

ّم ،    .................، .................. ، ................ كّرم ، علـ
  

 كتب
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 قصر ثقافة



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٠  
 

  اقرأ الفقرة ثم أجب 
فى الثالثة من عمرى كنت أنصت للحكایات التى ترویھا جدتى وكنت أشاھد 

وفى الرابعة كانت تروى لى أمى حكایات . القصص المصورة التى تشتریھا أمى 
   !أروع تلك األیام ما .. ناقصة ؛ ألكملھا 

  : أجب / أ 
  متى كان باسم ینصت باھتمام للحكایات التى ترویھا جدتھ؟................................ 
  من التى كانت تشترى القصص المصورة لباسم ؟

...........................................  
  : ب أكمل ما یأتى  

  عمر : " جمع       " ................ ترویھا : " مرادف................... " 
   القصص : " مفرد " ................       تشتریھا :" مضاد.............. "  

   :أمام العبارات اآلتیة  )   ×(  ، أو )   √(  ضع عالمة / جـ 
             فى سن الخامسة كان باسم ینصت إلى الحكایات التى ترویھا جدتھ  (........ )        
    فى شھر ینایر من كل عام كان باسم یذھب مع أسرتھ إلى معرض الكتاب         (........ ) 
                 ًا على نشر قصصھ فى الصحف  ( ........)         شجع معلم اللغة العربیة باسمـ
                   فاز باسم بالمركز الثالث فى مسابقة القصة القصیرة للصغار )             (........

  : أكمل مكان النقط مما بین القوسین / د 
  )أین  –ماذا  –من  –متى ( 

  تقع قلعة قایتباى ؟ ........................... تشرق الشمس ؟ ............................. 
  الیوم ؟  تناولت فى الغداء.................. الذى یعالج المرضى ؟ ..................... 

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  

    
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  

 أنصت
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 القصص



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦١  
 

  
  اقرأ الفقرة ثم أجب 

. وفى العام الماضى أخبرنى جدى عن مسابقة ألفضل قصة یكتبھا أدباء صغار 
شجعتنى أسرتى ؛ ألشترك فى المسابقة ، وقد اتصل بى قصر ثقافة القریة ، وأخبرنى أننى 

  .ت على المركز األول ، وأنھم سوف یكرموننى حصل
  : أجب / أ 
  كیف عرف باسم خبر المسابقة؟...................................... 
  : ھات / ب 

  " ............................أدباء " ومفرد " ..........................       أفضل " مرادف  
  " ...........................األول " ومضاد ..............       " .................جدَّ " وجمع  

  
  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 

  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  

  : أكمل كالمثال / جـ 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أقالم  قلمان  قلم 

 .................  ..............  كتاب 

 ..................  ................ ولد  

 أفضل
 

معناھا 
.........................

ھا مضاد
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 أدباء



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٢  
 

  
  : أكمل خریطة المفردات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أكمل عائلة الكلمات 

  

  

  

  لیة  أكمل الشبكة التا

  

  

  

  

  ) تبدأ بفعل ( فى جملة فعلیة " جائزة "  ھات جمع

  : ( .......................................................... )جائزة 

 فاز

معناھا 
........................... 

مضادھا 
........................... 

نوعھا 
........................... 

الجملة  
.............................................. 

 قصر

 الماضى 

معناھا 
........................... 

مضادھا 
........................... 

نوعھا  
........................... 

الجملة  
.............................................. 

 القریة

 اشترك ........................... ...........................



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٣  
 

ًا بالدرس     :أكمل الجداول اآلتیة مستعینـ

  التنوین  مدّ بالیاء  مدّ بالواو  مدّ باأللف  "شمسیة"ال   "قمریة"ال 

            

  

  حركة التضعیف  مضعفالحرف ال  الكلمة 

      كّرم 

      جدّتى 

ّة        قصـ

      شّجع

   حلل الكلمات اآلتیة إلى مقاطعھا الصوتیة

            شھور 

            الثقافة 

            ینایر 

            المكتوبة 

  

   -: كالمثال " المفرد والمثنى والجمع " اكتب مستخدما 

  تان                         زھرات زھرة                            زھر                

                               شجرة.....................             .....................  

                                ساعة.....................             .....................  

                                حقیبة.........................             ................. 

  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٤  
 

  

  
ولما  حیرتھم العلماء ،الحظ أحدالھرم في معرفة ارتفاع  المصریون تحیر:  اقرأ ثم أجب 

عصا،فظن  یحضرواأن  منھمالعالم  ،طلبالھرم  ارتفاع قیاسعجزوا عن  أنھم ،عرف سألھم 
 العصا في یغرستعجبوا عندما رأوه  لكنھم، ارتفاعھ  لیقیس،سیتسلق الھرم انھ الجمیع
ً لطولھاظل العصا  یكونعندما :قائال الحاضرینالتفت العالم إلى .الرمال ظل  قیسوا،مساویا
  " .ذكیة  لكنھا بسیطةفكرة .الھرم

  
  :یلي فیمافي ضوء قراءتك للفقرة ضع خطا تحت الصواب  - أ

  .الھرم) ارتفاع  –عرض  – تاریخ(  ................................ :معرفة أراد المصریون -١
       .......................................  عندما كان ظل العصا الھرمظل  قاس المصریون -٢

ً  –أصغر  –أكبر (                                                       .لطولھا)  مساویا
  :تأمل الفقرة ثم أكمل الجدول  -ب
  

لتي وردت في المشكلة ا
  صنف الفكرة  حلھا  الفقرة

................................................
..................        ...................................................................................

..............................        ................................................
..................        

  
   ؟ العالمماذا الحظ : أجب عن السؤال التالي  -ج

...........................................................................................................................................................................................  
  

...........................................................................................................................................................................................  
  

...........................................................................................................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٥  
 

  
  
  

  
  
   :أمام الخطأ) ×( أمام العبارة الصحیحة و عالمة ) √( ضع عالمة )  ١(
  (         )         و طن حر                    إلىون األطفال الصغار یتطلع - ١
  (          )          بدون العلم فقط                 لاألطفالن تتحقق أحالم   - ٢
  (          )                                قلوب األطفال ملیئة باألمل             - ٣
  (          )                                    لألطفال فكر بال حكمة               - ٤
  (          )           النص للشاعر فاضل على                                   - ٥
  
  .ـ اختر الصواب مما بین القوسین  )  ٢( 
  )شلبي أحمد –فاضل على – أحمد عم(            .....      .....................ھو قائل النص  - ١
   )الشھرة  –السفر  – الحریة(     ............           ............األطفال یحلمون بـ  - ٢
  ) الطیور –األزھار –األشجار(      ...........                     ...........أطفالنا مثل  - ٣
  )المواصالت   –كمة الح – المال(    ................  ......یمضى األطفال فى رحلتھم بـ - ٤
٥  
   ةأكمل العبارات اآلتی)  ٣( 

َد ِجئنـــا                   أطفاٌل َنحُن و    َصبُو للحریة....... ..........  ق   ی
  

َُص في  ة....... ..........الدّنیا                مثُل ... ..........تتراق ِ   البریّ
  

ُم  َ   َمِلٌئ باألملِ ...... .......َو           لكي یأتي         ....... ِ ......نَحل
  

ََملِ ....... ........فى الدُّنِیا                   ...... ...........َونَِكدُ و   بالِعلِم و بالع
  
   :اقرأ الجمل و حللھا كالمثال )  ٤( 
  
  
  

       
  

                                                
   

    بین نوع التنوین ) ٥( 
  .....................................جلیسٍ   - ..................                                فریٌق     - 
  
  ..................................مسافرً  - ....................                    علما           -  

  األطفال مثل األزھار األطفال تحب الحریة 

 األطفال الحریة تحب

  الوحدة
 الثالث



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٦  
 

  
  .................................جیٌل   –........                     ...........جارى           - 
  :اقرأ ثم أجب / أ 

  أطفاٌل نحن وقد جئنا       جیال یصبو للحریة 
   تتراقص فى صدر الدنیا     مثل األزھار البّریة

  : أجب / ب 

  ما الذى تطلع إلیھ ھذا الجیل من األطفال ؟...................................................  

  بم شبھ الشاعر األطفال  ؟....................................................................... 

  : استخرج من الفقرة / جـ 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ باأللف 

  مفردات بالكلمات المناسبة أكمل شبكة ال
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
  

  

  

    حلل الجمل إلى كلمات/ د 
  
  
  

 یشرح المعلم الدّرس

................ ................ ................ 

 جئنا
 

 معناھا
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 أطفال



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٧  
 

  

  

  

  

   :اقرأ ثم أكمل مما بین القوسین / أ 

  ))بالفخر  –نسعى  –ملىء  –بالعلم (( 

  باألمل .......... لكى یأتى      والقلب .......... نحلم 
  وبالعمل.......... ا         نبنى فى الدنی........ ونكد و        

  : أجب / ب 

  بم یحلم األطفال ؟.........................................................................  

  : استخرج من الفقرة / جـ 

  " .........................قمریة"كلمة بھا ال ......................      كلمة بھا مدّ بالیاء 

  أكمل خریطة المفردات / د 
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
 
 
  
  

  

 یكتب التلمیذ الواجب

............... ............... ............... 

 أخى یفتح النافذة

................ ................ ................ 

 األمل
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

  الدنیا



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٨  
 

  : أكمل خریطة المفردات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  أكمل األشكال التالیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نبنى

معناھا 

نوعھا مضادھا 

الجملة  

 أطفال

 نكد 

معناھا 
........................... 

دھا مضا
........................... 

نوعھا  
........................... 

الجملة  
.............................................. 

 األزھار



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٦٩  
 

  
  :أكمل كالمثال 

  أسلوب النفى   الجملة
  ال یسافر دمحم بالطائرة   یسافر دمحم بالطائرة 

    لد رسالة إلى صدیقھ كتب خا
    تستمع أمیرة إلى الموسیقى 
    یغرد الطائر فوق الغصن 
    یجتھد شریف فى عملھ 

    یلعب الولد بالكرة 
    كسرت البنت الزجاج 

   :حول الجمل اآلتیة كالمثال 

  التحویل  الجملة

  .یا أحمد ، ال تلعب فى الشارع   أحمد یلعب الكرة

    سمیر یضرب القطة

    لق الشجرةاحمد یتس

    بسمة تھمل دروسھا

  

ًا بالدرس     :أكمل الجداول اآلتیة مستعینـ

  التنوین  مدّ بالیاء  مدّ بالواو  مدّ باأللف  "شمسیة"ال   "قمریة"ال 

            

  

  حركة التضعیف  الحرف المضعف  الكلمة 

ـت ّ       یفتـ

ّة        قصــ

ّة       حقیقـیــ

ّـعوا       توقــ

  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٠  
 

   طعھا الصوتیةحلل الكلمات اآلتیة إلى مقا

            سامح  

            البالستیك 

            المطبخ 

ّـت             یفتـ

  
  
  
  
كان في القریة خباز یبیع الخبز للناس، وذات یوم نقص الدقیق فقرر أن : " اقرأ ثم أجب  –

ولكنھ رفض إعطاء الخبز لرجل عجوز ،ألنھ كبیر ال یفید . یعطي لكل أسرة جزًءا من نصیبھا 
احتار الخباز ماذا یفعل ؟ فجأة ظھر . ساء رجع العمال ، ولم یجدوا حطبًا للخبز في الم.الناس 

  ."لھ العجوز، وأخذه إلى واِد ملئ بالحطب فاعتذر الخباز للعجوز 
  :اختر الصواب مما بین القوسین لما یلي  - أ

  )الدقیق  –الخبز  –الحطب ..........................( كان الخباز یبیع  -١
  
  ......................... الخباز إعطاء العجوز خبًزا ألنھ ال رفض -٢

  )یفید الناس  –یأكل الخبز  –یدفع نقودًا (                                           
  -: أكمل عناصر القصة اآلتیة  -ب 
  
  
  
  
  
  
  

  لماذا رفض الخباز إعطاء الخبزللعجوز ؟  –ج 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.  

 أحداث القصة

 : .......................................األحداث 

 : ..............................الزمان   : .......................................المكان 

 : .......................................األشخاص 



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧١  
 

  

  

   -:القراءة والمحفوظات 

   :قرأ ثم أجب ا" األدیب الصغیر" من درس 

وفى الثالثة من عمرى كنت أنصت للحكایات التى ترویھا جدتى ، وكنت أشاھد القصص 
  المصورة التى تشتریھا أمى 

  أكمل ما یلى / أ 

  " ........................تشتریھا " مضاد " ....................      أنصت " معنى 

  " .......................الحكایات "  مفرد" ....................     جدّة  " جمع 

  .................................................ماذا كان یفعل باسم وھو فى الثالثة ؟ / ب 

  ..................................................من التى كانت تشترى القصص المصورة ؟ / جـ 

  : استخرج من الفقرة السابقة / د 

  ) ......................بالیاء ( ، كلمة بھا مدّ .......................... شمسیة  ) ال ( بھا كلمة 

  : أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة مما بین القوسین / ھـ 

  ))الحقل  –أّول  –نقى  –لوزات (( 

  القریة ھادئة ، وھواؤھا..............................  

  ذھب باسم وبسمة إلى................................  

  القطن................................... بسمة تتأمل  

  شھر مارس ...................... نزرع القطن فى  

  

  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٢  
 

  

   :اقرأ ثم أجب " شجرة القطن " من درس 

تأخذھا مصانع الزیوت ، فتعصرھا ، وتستخرج : وماذا نفعل بالبذور ؟ قال الجد : قالت بسمة 
  . نھا الزیت ، وترسل القشرة إلى مصانع علف الحیوان ، فتصنع منھا أجود العلف م

  " .....................الزیت " ، وجمع " ........................ أجود " ما مرادف / أ 

  " .......................أجود " ، ومضاد " ........................ مصانع " ومفرد        

  ..................................................................ا نفعل بالبذور ؟ ماذ/ ب 

  ....................................................................إلى أین ترسل القشرة ؟ ولماذا ؟/ جـ 

  : أمام كل عبارة )   ×(  أو عالمة )   √(  ضع عالمة / د 

 أول شھر ینایر  یزرع القطن فى (      )                                                  .  

  تتفتح لوزات القطن فى شھر أغسطس(      )                                           .  

  احتفلت األسرة بحصول باسم على جائزة أفضل قصة طویلة(      )                .  

 سامح مغرم بالمخترعات (      )                                                           .  

   "أطفال نحن " من نشید 

  : ضع الكلمة الناقصة فى البیتین ، مما بین القوسین  / أ 

  }الفجر   –األمل   –الدّنیا   { 

  .................لكى یأتى        والقلب ملىء بـ  ............... نحلم بـ 

  نبنـــى  بالعــــلم  و بالعـــمل  ...............          كد ونسعى فى  ون

  " .....................األمل " ، وجمع " .................  نكد " معنى : ھات / ب 

  " ...............الدنیا " مضاد                

  ................................................................بم یمتلىء قلب الطفل ؟ / جـ 



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٣  
 

  .........................................................كیف یبنى األطفال مستقبلھم ؟ / د 

   :األسالیب والتراكیب 

  :  رتب كلمات كل سطر ؛ لتكّون جمال 

  ما          / البلبل / ! / أروع / صوت................................ )( ....................  

  نزل           / وادى / األرانب / الفیل( .................................................... )  

  وطنى              / أجمل / ھو / مكان( .................................................... )  

  نحمى                 / بالتعاون / وطننا. )( ...................................................  

  نحن                       / نحب / مصر( .................................................... )  

  إلى   / تؤجل / الغد / ال / الیوم / عمل( .................................................... )  

  بوطنى                        / أنا / فخور( .................................................... )  

  الزیت / بذور / نستخرج / من / القطن( .................................................... ) 

  

  یأتى حلل كل كلمة مما 

  

  

  

  

  

  

  

  سعادة 

...........     .........     .......   .........  
  تشرق

...........        ..........     .........  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٤  
 

  

  

  

  القراءة: أوال 

   :اقرأ ، ثم أجب " شجرة القطن" من درس 

نزرع القطن فى أول شھر : كیف تتحول شجرة القطن إلى مالبس ومفروشات جمیلة ؟ الجدّ : بسمة تفكر وتسأل 
 .یجمعھ الفالحون ، ویضعونھ فى أكیاس  مارس ، وعندما تتفتح لوزاتھ فى شھر أغسطس

  
  : أجب / أ 

  متى یزرع الفالحون القطن  ؟............................................................... 
  ماذا وضع الحراس فى قفص البلبل ؟......................................................  
  : ین تخیر الصواب مما بین القوس/ ب 

  تتحرك  –تتبدل  –تتفتح " ..........................  ( تتحّول : " مرادف (  
  الفالح  –المفلح  –الفالح " .........................  ( الفالحون : " مفرد (  
  كالھما صحیح  –شجر  –أشجار "     .........................  ( شجرة : " جمع (  
  ضعیفة  –قصیرة  –قبیحة ......................  ( "    ..جمیلة : " مضاد ( 
  

  أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة 
  
  
  
  
  
  

  :أكمل خریطة المفردات 
  
  
  
  
  
  
  
  

 تسأل
 

معناھا 
.........................

مضادھا 
.........................

نوعھا 
.........................

الجملة  
......................................

 الفالحون



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٥  
 

ا  ً   المحفوظات: ثانیـ

  : اقرأ ، ثم أكمل مستعینا بالكلمات التى بین القوسین  " أطفال نحن " من نشید / أ 

  ))صدر  –جئنا  –األزھار  –للحریة (( 

  ..................جیال یصبو ..............       أطفال نحن وقد 

  البریة.................. الدنیا       مثل .............. تتراقص فى 

  ..............................................بم شبھ الشاعر األطفال عندما كانوا یلعبون  ؟ / ب 

  ................................................ل ھذین البیتین ؟ ما اسم الشاعر قائ/ جـ 

  : ................. / ................. / .................أطفال : حلل كلمة / د 

ا  ً   التعبیر: ثالثــ

  : رتب كلمات كل سطر ؛ وكّون جملة مفیدة 

  الجد / فى / القریة / ذھبت / األسرة / لزیارة 

.................................................................................................... 

  بالقطن / المصرى / بسمة / فخورة 

......................................................................................................  

  القراءة المتحررة

تعال یا صدیقي نتعلم أشیاء مفیدة ، ماذا یجب أن تفعل عند العطس ؟ ضع  : " جباقرأ ثم أ
وإذا لم یكن بیدك مندیل ، . یدك على فمك عند العطس ، فالعطس كمیة كبیرة من الجراثیم 

ً بعد العطس ، حتى ال تنقل الجراثیم ، فالجراثیم عدو ، ولیست صدیقة ، فھي  فاغسل یدك جیدا
ً خطیر   . " ة تضر بصحة اإلنسان ، فحافظ على صحتك وصحة اآلخرین تسبب أمراضا

  : أكمل األسئلة اآلتیة بما یناسبھا  -أ 

  . على فمك عند العطس ................................. یجب أن تضع  – ١



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٦  
 

  . لإلنسان تسبب لھ أمراض خطیرة  ................................. الجراثیم    - ٢

  : یليلما  القوسین بینواب مما اختر الص - ب

  ) صدیق   -رافض   –كاره (  ................................) عدو ( مضاد   - ١

  ) مسرعة  –نافعة  –مھذبة (  ................................)  مفیدة ( معنى   - ٢

لماذا یجب أن نغسل أیدینا بعد العطس ؟   –ج 
....................................................................................................................  

ـا  ً   القواعد والتراكیب: رابعــ

  : أكمل بالمطلوب أمام كل جملة مما یأتى  

  حرف جر مناسب ( المطبخ                     ................. دخلت أمى ( 

  الم شمسیة " كلمة بھا ...........                     ( ...............فتح أخى ( " 

  الم قمریة " كلمة بھا ( السماء لیال                 ............... یضىء ( " 

  حرف عطف مناسب ( الفیل یعیشان فى الغابة          ........... األسد (  

  الخط العربى: خامًسـا 

  : اكتب بخط نسخ جمیل 

  مفیدة لإلنسان القراءة

...........................................................................................  

  اإلمالء: سادًسـا 

  اكتب ما یملى علیك 

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  

..........................................................................................................  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٧  
 

  

  القراءة: أوال 

  : أجب  اقرأ ، ثم" شجرة القطن " من درس 

: الجدّ . كیف تتحول شجرة القطن إلى مالبس ومفروشات جمیلة : بسمة تفكر ، وتسأل { 
نزرع القطن فى أول شھر مارس ، وعندما تتفتح لوزاتھ فى شھر أغسطس  یجمعھ الفالحون ، 

  }ویضعونھ فى أكیاس 

  ................." ......شجرة " ، جمع " ......................   مالبس " مفرد : ھات / أ 

  " ......................لوزاتھ " ، معنى "  ........................   أول " مضاد             

  ........................................................متى یزرع القطن  ؟ / ب 

  .......................................................متى تتفتح لوزات القطن ؟ / جـ 

  أكمل شبكة المفردات / د 

  

  

  

  

ا  ً   المحفوظات: ثانیـ

  : اقرأ ، ثم أجب " أطفال نحن " من نشید 

  نحلم بالفجر لكى یأتى    والقلب ملئ باألمل 

  ونكد ونسعى فى الدنیا    نبنى بالعلم وبالعمل                              

  : ھات / أ 

  " ........................القلب : " ، و جمع .............    " ....نكد : " مرادف 

 القطن 



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٨  
 

  " ..............    الدنیا : " ومضاد 

  .......................................................بم یحلم األطفال ؟ / ب  

  ........................................قلوب األطفال ملیئة بـ : أكمل /  جـ 

  ) : .................. / ............... / ................. نحلم ( حلل كلمة /  د

  القراءة المتحررة

القمر بعید ، بعض الناس ذھبوا إلى القمر ، لكي تصل إلى القمر تحتاج إلى "  :  اقرأ ثم أجب –
لى سطح مكوك فضاء في رحلة تستغرق أربعة أیام ، ویجلس رواد الفضاء في الصاروخ ، ع

القمر تحتاج إلى زي الفضاء لتستطیع أن تتنفس ، القمر لیس فیھ أشجار وال ماء وال ھواء ، 
زال نستطیع العیش علیھ ، ووزنك فوق القمر خفیف ألن الجاذبیة ضعیفة ویمكن رؤیة األرض 

  . " القمر وال نجد حولھ إال النجوم  

  یليلما  القوسین بینمما  الكلمة الصحیحةاختر  – أ

  ) أربعة  – ثالثة –خمسة ( أیام             ...............الرحلة إلى القمر تستغرق  -١

  )سیارة  –مكوك  –قطار ( فضاء         .........للسفر إلى القمر نحتاج إلى  -٢

  : أكمل العبارات اآلتیة  –ب 

     ............................................) :   رؤیة ( معنى   - ١

      ............................................) بعید ( مضاد   - ٢

  : أجب عن السؤال التالي  –ج 

. أذكر معلومة واحدة عن القمر من الفقرة السابقة 
....................................................................................................................  

  

  

  



 ٢٠١٧- ٢٠١٦لغة عربیة ترم اول  االبتدائيللصف الثالث  وعیةعمل أسب أوراقسلسلة تعلم معنا 

  صدقة جاریة–یة ھدیة مجان       ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت/ إعداد               ٧٩  
 

ا  ً   التعبیر واألسالیب: ثالثـ

  ) : ب ( ما یكملھ من العمود ) أ ( صل من العمود 

  ) ب )                                              ( أ (              

  فاز باسم بجائزة                                    ثم دخل المطبخ 

  أفضل قصة قصیرة                 سامح مغرم                         

  عاد سامح من مدرستھ                            المخترع الصغیر 

  فاز سامح فى مسابقة                               بالمخترعات 

ا  ً   القواعد والتراكیب: رابعــ

  : ضع حرف الجر المناسب مكان النقط مما بین القوسین 

  )فى  -من  –إلى  –عن ( 

  اإلسكندریة ............... سافرت مع أسرتى .  

  الزھریة ..................... وضعت األزھار .  

  قول الحق .............................. ال أحید.  

  النخلة ............................... نأخذ البلح .  

ا  ً   الخط العربى: خامسـ

  : اكتب بخط نسخ جمیل 

  أنا فخوٌر بوطنى

................................  

ا  ً   اإلمالء: سادسـ

  اكتب ما یملى علیك
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